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Satsning på brandmän! 
Nu är det klubbat och klart i kommunfullmäktige – det blir 
två heltidsanställda brandmän i Lidhult!
– Det känns förstås fantastiskt bra, säger Henrik Petersson 
ordförande i Lingonbygden i samverkan. Henrik, själv 
deltidsbrandman, har länge kämpat för att få det här 
beslutet genomfört.

Vad betyder detta för vår bygd?
– Detta är en investering för 
människorna, företagen och för 
kommunen, säger Henrik. Säkerheten 
ökas för hela Lingonbygden. Detta är 
ett mycket bra exempel på konkret 
landsbygdsutveckling som gör 
skillnad. De olika förvaltningarna 
inom Ljungby kommun är väldigt 
positiva och ser också vilka 
synergieffekter detta beslut kan innebära. Tjänsterna är så 
kallade kombinationstjänster vilket innebär, i princip, att vi 
ska kunna utföra uppgifter inom samtliga förvaltningar i 
kommunen, samtidigt som dessa brandmän håller beredskap 
under dagtid.  Uppgifterna kan vara park- och fastighets-
skötsel men det finns också tankar om att brandmännen ska 
kunna utföra uppgifter inom polisens och ambulansens 
verksamhetsområden, säger Henrik.
Precis som idag, hålls beredskap kvällar, nätter och helger.
 

När kommer vi ha brandmännen på plats? 
– Det är lite tidigt att svara något exakt datum för detta 
ännu. Men i och med att beslutet nu är fattat så bör nästa 
steg i processen kunna påbörjas här i maj, säger Henrik.

Hemsida och 
medlemsportal 

Snart är det möjligt att bli 
medlem i Lingonbygden. Vi 
kommer att användas oss av en 
medlems-portal som kopplas 
ihop med vår hemsida, som 
också är under uppbyggnad. 
När dessa är på plats kommer vi 
att skicka ut ett nytt Nyhetsbrev 
som berättar hur du gör för att 
bli medlem. Beställ nyhetsbrev 
på: lingonbygden@gmail.com 

Översiktsplan för 
Ljungby klar 2020 

Cilla Persson och Malin 
Eliasson, från Lingonbygdens 
styrelse, kommer att vara med i 
den fokusgrupp kommunen nu 
satt samman inför arbetet med 
översiktsplanen. Översikts-
planen är ett handlings-
program för hur kommunens 
mark- och vattenområden ska 
användas för att skapa en god 
livsmiljö. Till hösten kommer 
arbetet att startas upp.  

Mer av Lingonbygden  

Lingonbygden finns också på 
Facebook och Instagram. Sök på 
Lingonbygden i samverkan. Ge 
gärna dina egna inlägg från vår 
vackra bygd #lingonbygden

BREV FRÅN 
LINGONBYGDEN 

 * Äntligen – nu blir det satsning på brandmän i Lidhult! * Du har väl inte 
missat Odensjös egna podd? * Ett steg närmre – arbetet kring nya elljusspåret i 

Lidhult går framåt. * Detta och lite till kan du läsa om här. Glad vår!
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Få socknar kan skryta med att ha en egen podd, men det kan 
Odensjö! I dryga året har Jenny Svensgård tillsammans 
med Ola Hemström gjort Hembygdspodden för Odensjö 
hembygdsförening. (En podd är som ett radioprogram, som 
du kan ladda ner från nätet och lyssna på när du vill via en 
dator, läsplatta, eller smarttelefon.)
– Det muntliga berättande är starkt i vår bygd, men så 

fort kyrkklockorna ringer, går också många historier i graven, 
berättar Jenny. Podden 
är ett bra sätt att bevara 
berättelser på.

Ola, som är 
radiojournalist, leder 
podden tillsammans 
med Jenny. Många 
gånger har de gäster med 
i sändningen. Både 
levande och döda!
– Det finns en hel del 
historier som är 
inspelade och bevarade. 
Ola är mycket duktig på 
att klippa och redigera, 
så i poddarna möter 
lyssnaren människor 
från nu och från förr.

I Odensjö finns en 
stark bygemenskap, med många föreningar, aktiviteter och 
arrangemang.
– Jag minns när jag flyttade till Odensjö, 1989. Jag märkte 

direkt hur mycket som fixades runt omkring. Det var fester 
och träffar och alla hjälpte till. Jag blev också tillfrågad om 
jag ville vara med och engagera mig. Vill man vara med, så får 
man! Jag tror det är detta som gör att Odensjö verkligen 
lever, menar Jenny, som är ordförande i hembygdsföreningen.

Just nu ligger hela 23 avsnitt av podden ute att lyssna på. 
Ett av Jennys egna favoritavsnitt är Karin och gåramålaren.
– Avsnittet berättas av Sara Larsson från Moanäs. Sara är 
svärdotter till Karins bror Pelle. Det är en gripande 
kärlekshistoria från slutet av 1920-talet. 

Du kan lyssna på hembygdspodden via hemsidan: 
hembygdspodden.blogspot.se  
Eller ladda ner från appar som: Itunes, Podcaster eller Soundclouds. 

Elljusspår och 
aktivitetsområde  

Ett av de större projekten är ett 
aktivitetsområde med elljusspår i 
nära anslutning till skolan och 
Björkäng, se kartan. Elljusspåret har 
varit i utredningsstadiet under flera 
år men nu är det dags för nästa 
steg. Ansvarig från Lingonbygden 
är Per-Erik Johansson. 
– Häromveckan träffade jag vår 
kontakt på kommunen, Christer 
Karlsson. Vi har utvidgat idén till att 
bli ett aktivitetsområde på sikt, där 
elljusspåret är en del. Jag 
uppfattade det som positivt och 
Christer verkar vara rätt motpart på 
kommunen. Det går kanske inte att 
göra allt på en gång men det är 
bra att ha med de framtida idéerna 
nu så att de kan tas med i den 
totala finansieringen och 
översiktsplanen. 
– I första läget är det elljusspåret 
och ett utegym vi siktar på att få 
klart. Det kommer bli en slinga på 
en kilometer som blir upplyst, 
bakom kyrkan utmed Lidhultsån. I 
förslaget ligger också en inre 
slinga på cirka 500–600 meter som 
är en plan yta och som även ska 
kunna nås även med rullstol. 
Fler idéer för området finns också. 
– En konstgräsplan skulle kunna 
anläggas istället för grusplanen 
framför gympasalen. En cykelbana 
för mountainbike, men även för 
skolan att träna trafikvett på, är en 
annan ide för aktivitetsområdet. Vi 
vill skapa ett område med många 
möjligheter för alla som gillar att 
röra på sig, gammal som ung, 
säger Per-Erik. 

Odensjö – by med egen podd!

Jenny gör podd från Odensjö.
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